Co należy zrobić, aby promować szlak pieszy „Wokół Tuchowa”?
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Cele projektu:
•
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Wzbogacenie i pogłębienie wiedzy o najbliższej okolicy.
Zapoznanie się z walorami krajobrazowymi, historycznymi
i przyrodniczymi naszej gminy.
Zachęcenie do korzystania ze szlaku pieszego „Wokół Tuchowa”.

Opis realizacji projektu:
Naszym zadaniem było promowanie szlaku pieszego „Wokół Tuchowa”.
Aby tego dokonać postanowiliśmy przejść szlakiem poznając jego walory
krajobrazowe, historyczne i przyrodnicze.
Podczas wycieczki robiliśmy zdjęcia dokumentując w ten sposób ciekawe
miejsca na szlaku. Realizując projekt poszerzaliśmy naszą wiedzę korzystając
z dostępnych na ten temat opracowań, bardzo pomocna była dla nas książka
„Szlak „Wokół Tuchowa”, której autorem jest pan Józef Kozioł.
Postanowiliśmy też sprawdzić wiedzę naszych rówieśników na temat
szlaku. W tym celu przeprowadziliśmy sondaż.
Efektem naszych działań było opracowanie plakatu z mapą trasy, a także
wykonanie prezentacji multimedialnej. W prezentacji zawarliśmy informacje
uzyskane podczas pracy nad projektem. Opisaliśmy najciekawsze miejsca na
trasie, ilustrując je wykonanymi przez nas zdjęciami. Przedstawiliśmy też
wyniki sondażu przeprowadzonego wśród uczniów.
Staraliśmy się zachęcić wszystkich do aktywnego spędzania wolnego
czasu podczas wycieczek szlakiem „Wokół Tuchowa”.
Uzasadnienie:
Wybraliśmy ten temat, aby poszerzyć wiedzę na temat naszego regionu
oraz by pokazać innym, że podczas zwiedzanie szlaku można aktywnie i miło
spędzić czas z naszymi bliskimi.

Wnioski z przeprowadzonego sondażu:
Osoby, które brały udział w sondażu wykazały się słabą wiedzą na temat
szlaku. Oznacza to, że widzę tę należy pogłębiać i zachęcać do pieszych
wycieczek wytyczonym szlakiem.

Rekomendacje:
• Sondaż wśród naszych rówieśników.
• Przewodnik po szlaku.
• Plakat z mapą trasy.
• Najważniejsze informacje o ciekawych miejscach spotykanych na trasie.
• Historia szlaku.

Podsumowanie:
Aktywny wypoczynek bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie
i samopoczucie, dlatego też warto go propagować poznając przy tym piękno
oraz historię Tuchowa i regionu.
Wytyczony szlak „Wokół Tuchowa” daje nam możliwość miłego
spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

